
FICHA TÉCNICA

DEFINIÇÃO DO MILLOR: “O micro é uma
máquina genial rodeada de imbecis ten-
tando entender por que não funciona.”

Cercadadetraquitanas,jornalista
antecipatendênciastecnológicas
Háquase20anosanalisandoevoluçãoda informática,Cora é referênciaparaquemquer entender a cibercultura

CIBERDIÁRIO: “Os blogs revolucionaram
a web. Você observa, escreve e publi-
ca em qualquer lugar do planeta.”

Equipamentos e alguns sites prediletos

RUMO AO DIGITAL: “Depois de 10 anos,
pifou a máquina elétrica. Em 1986,
comprei um micro de US$ 2,2 mil.”

Mari-Jô Zilveti

A vida da jornalista Cora Rónai
passou por mudanças radicais
depois que ela abandonou sua se-
gunda máquina de escrever elé-
trica, fiel companheira por dez
anos. Não se importava de ter
gastado US$ 1 mil, afinal sua
IBM havia permitido que ela er-
rasse sem culpa, podendo corri-
gir seus textos à vontade.

Em 1986, quando estava pron-
ta para desembolsar a mesma
quantia por outra máquina elétri-
ca, um amigo a convenceu que
por esse valor ela poderia com-
prar um microcomputador com
mais recursos.

Alto lá, por recursos entenda-
se digitar, redigitar e jogar xa-
drez. Cora deu-se por vencida,
mas acabou gastando US$ 2,2
mil por um micro que, na época,
não tinha espaço para gravar da-
dos. Era necessário salvar os os
textos em disquetes de 5 1/4 po-
legadas, artifício extinto hoje e
incapaz de guardar uma fotogra-
fia digital de altíssima qualidade
para fazer uma impressão do ta-
manho de um pôster.

Um ano depois, Cora que sem-
pre havia escrito sobre cultura,
achou que era necessário criar
um espaço nos jornais para falar
sobre computação pessoal. Ago-
ra era sua vez de convencer al-
guém. Bateu inúmeras vezes na
porta do diretor de redação do
Jornal do Brasil, onde trabalha-
va na época. “Não sei se ele to-
pou por insistência, lembro-me
que a coluna foi publicada em
economia, em ciência. Até na se-
ção de náutica, ela saiu.”

Foi provavelmente a primeira
coluna que relatava semanalmen-
te experiências de usuários. Co-
ra admite que era um espaço pa-
ra uma tribo de no máximo dez
pessoas no Rio de Janeiro, entre
elas, o escritor Rubens Fonseca
e Millôr Fernandes.

A tribo foi ganhando adeptos
e Cora acabou fazendo mais ami-
gos, com os quais travava discus-
sões intermináveis sobre progra-
mas para editar textos, o preferi-
do por alguns escritores, o que ti-
nha mais recursos para acentuar
ou para imprimir. “Nem posso
contar as inúmeras noites que
passei desenvolvendo um pro-
grama para conseguir fazer uma
tabela de conversão para que
uma Epson imprimisse textos no
Volks-Writer ou no WordStar.”

No final dos anos 80, houve
uma segunda mudança radical
na vida da jornalista. A reserva
de mercado de informática che-
gava ao fim. Hoje, Cora lembra
rindo que ter computador impor-
tado em empresas era crime.

“Se alguém fizesse uma de-
núncia, lá vinha a polícia e
apreendia tudo.” Passados vá-
rios anos, ela ainda prefere não
revelar nomes de duas grandes
editoras que mantinham o CPD

– Centro de Processamento de
Dados – com equipamentos no
banheiro feminino ou em parede
falsa. “E se alguém ressuscitar al-
gum imposto atrasado?”

Enquanto o País resolvia suas
idiossincrasias com a reserva, ha-
via, sempre alguém tentando fa-

zer seu micro funcionar. Aliás é
de Millôr a seguinte frase: “Com-
putador é uma máquina genial ro-
deada de três imbecis se pergun-
tando por que não ela não funcio-
na”. Hoje, acredita Cora, a tecno-
logia está mais familiar para o
leigo, mas “é inegável, sempre

dá pau”. Prova disso é o grava-
dor digital, do qual a repórter te-
ve de abrir mão, após malsucedi-
das tentativas de gravar a entre-
vista para a Rádio Eldorado.

Máquinas que dão pau nunca
fizeram a jornalista largar do ví-
cio de tecnologia. Ela sempre

saiu na frente comprando novi-
dades em traquitanas digitais.

Apesar de se considerar con-
servadora, tem sempre câmeras
digitais de todos os tipos. Usa
quatro celulares, três deles com
câmera digital e já perdeu a con-
ta do número de palmtops que já

passaram pela sua mão. Desistiu
de um Clié, da Sony, e agora
não desgruda de um palmtop
com câmera digital. Seu grava-
dor também é digital.

Apesar de continuar prague-
jando quando algum equipamen-
to dá pau, Cora enviou as grava-
ções para o rádio da varanda de
seu apartamento, em frente da la-
goa Rodrigo de Freitas, com
transmissão sem fio.

Quando ela pensou que a tec-
nologia estava um marasmo,
veio a internet. Isso foi no início
dos anos 90. “Nunca mais conse-
gui ficar entediada. Muito me-
nos sair da área de tecnologia.”
A internet explodiu, milhões de
pessoas entraram na rede, cria-
ram seus sites, criou-se a mensa-
gem indesejada, que ganhou o
apelido de spam e rende até hoje
inúmeras reportagens.

Paralelamente, surgiu outro
mundo, o da imagem digital. A
viciada em traquitanas não hesi-
tou em comprar sua câmera digi-
tal, que fazia fotinhos que não
mereciam ser impressas.

Hoje, Cora anda munida com
duas máquinas a tiracolo. Isso
sem falar nos celulares que ti-
ram fotos. Indagada se celular
com câmera digital é um modis-
mo, contesta: “Daqui a alguns
anos, vamos olhar para trás e va-
mos nos perguntar como usáva-
mos celular sem câmera. A ima-
gem é uma informação. Você fa-
la com seu interlocutor do outro
lado do mundo e mostra a roupa
que quer comprar.” Há uma pro-
ximidade que ele promove. E
preconiza que “há uma nova for-
ma de recado. O celular será par-
te fundamental de um aparelho”.

Enquanto o século 21 dava
seus primeiros passos e Cora dis-
parava seus cliques, a internet ga-
nhou novo fôlego. Nasceram os
diários virtuais - os blogs.

“O grande impacto do blog é a
facilidade de uso. Os ciberdiários
levam a liberdade de imprensa a
todos. Qualquer um passa a ser
‘imprensa’. O que significa que
todos podem dar seu recado.”

Opina que o blog é uma gran-
de ferramenta de liberdade, “na
medida que fica muito difícil, a
partir dele, um governo ocultar
uma coisa, uma ditadura impe-
dir a informação das pessoas,
em qualquer parte do mundo”.
Não é à toa que seu blog www.
cronai.com atrai centenas de lei-
tores e vira pauta para sua crôni-
ca semanal no caderno de cultu-
ra do Globo, onde ela edita o su-
plemento Informática Etc.

Onde há um computador,
uma pessoa e uma conexão pode
haver um blog, pode haver uma
fonte de informação da maior im-
portância. “O blog não se limita
ao mundo adolescente. Isso não
desmerece a ferramenta. Serve a
todos, como os jornalistas inde-
pendentes que cobriram a Guer-
ra do Iraque.”●
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FAVORITO 2 – Jornalismo online em questão no www.ojr.orgFAVORITO 1 – Site www.aldaily.com, sobre literatura e afins
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1. Cora Rónai cercada por suas traquitanas tecnológicas; 2. Quatro celulares, dos quais três com câmera; 3. Câmera digital para pôr no
bolso do jeans; 4. Seu blog www.cronai.com, com comentários que viram pautas para sua coluna; 5. Gravador digital; 6. Relógio mecânico
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Cora Ronái, jornalista de cultura e tecnologia

●●CELULARES: Nokia 7650, o
grande favorito, companheiro de
viagemfavoritogrande, Pantech, o
xodó, é miudinho e cabe na bolsa
pequeninha de ir à festa

●●RELÓGIO: O mecânico é uma
das realizações mais fantásticas
do engenho humano

●●LAPTOPS: O falecido ThinkPad
560Z me serviu desde 98; o Sony
Vaio S170 é o mais novo

●●CÂMERAS: A Sony P10 cabe no
bolso do jeans; a Kodak DX6490,
acoplada a uma impressora, faz
cópias para familiares

●●NEW YORK TIMES: www.nyt.
com, o bom e velho jornal

●●THE GUARDIAN: www.guar-
dian.co.uk, leitura obrigatória

●●SLASH: http://slashdot.org,
sim, confesso que sou ‘nerd’
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